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Traditioneel, hebben journalisten min of meer alleen gewerkt. Journalisten in zowel de zakelijke
nieuws en zijn voorzien van schrijvers voor tijdschriften meestal zullen hun verhalen, graven van
hun leads, voeren hun interviews en ontwerp van het uiteindelijke product zelf. In de krant te
werken, zal grote verhalen worden soms gezamenlijke inspanningen waar meerdere verslaggevers
werken aan aspecten van een verhaal en hun werk is bewerkt tot een stuk, gepubliceerd onder
meerdere bylines.

Communiceren met een journalist werd in het algemeen een toevallige aangelegenheid, het
plaatsen van een oproep naar een telefooncentrale of een bureau en het verlaten van een bericht.
Vandaag de dag, grote kranten hebben allemaal websites en leveren oa e-mailadressen voor de
meeste van hun journalisten en bijna al hun columnisten. Mensen die schrijven columns en
opiniestukken zijn over het algemeen meer open voor communicatie met het publiek, want hun werk
is vaak bedoeld om controverse te genereren en feedback is belangrijk. Af en toe columnisten vindt
u ideeÃ«n voor nieuwe onderwerpen plaatsen in de e-mail verkeer zij ontvangen, of zullen schrijven
over de zware reactie van ze ontvangen   op een bepaald stuk.

Een journalist tekstschrijver met een aantal initiatief kan nemen deze communicatie proces een stap
verder door het opzetten van een persoonlijke website. Die site kan dienen verschillende
doeleinden: allemaal nodig wat werk. De functie van de site hangt tot op zekere hoogte, op de
hoeveelheid tijd die de journalist bereid is om daaraan te wijden. Een werkende verslaggever kan
ook toestemming om deel te nemen in een aantal online publiceren van zijn eigen met de redactie
van de krant of het tijdschrift dat hij in dienst onderhandelen.

Internet blogs hebben een aantal eigenwijze mensen in dit land krachtige en goed bekend, alleen
op grond van hun dagelijkse journaling. Een werkende journalist kunnen opzetten van een blog
voor, die hij zou kunnen bieden af en toe gegevens die betrekking hebben op zijn werk of om
andere nieuwsverhalen of geheel niet-verwante onderwerpen. De waarde van een blog is dat het de
mogelijkheid voor een open dialoog tussen alle die zich willen aanmelden en deelnemen biedt.
Naamsbekendheid kan zinvol zijn om enkele journalisten en bloggen is een manier om "viral"
erkenning te ontwikkelen door het uitnodigen van communicatie. Veel mensen zullen worden
aangetrokken door de mogelijkheid om te communiceren met iemand die betaald wordt om te
publiceren.

Blogs kunnen ontwikkelen verhaal lijnen voor onderwerpen voor journalisten copywritermet name
columnisten en zijn voorzien van schrijvers. Zij kunnen helpen een professionele schrijver bouwen
van een persona die niet in werking de rechte journalistiek die hij produceert op de baan. Een
persoonlijke blog is een manier om een â€‹â€‹publiek en goed afgerond profiel dat de beperkingen van
een traditionele journalistiek werk niet doen meestal toe op te bouwen.

Een persoonlijke website kan ook de journalist een kans om een â€‹â€‹"profiel" van werk dat staat los van
het werk, of op zijn minst is gegaan ongepubliceerde door de werkgever showcase. Ook hier is er
een dunne lijn tussen wat de journalist kan doen online - dat in wezen is blootstelling van het
publiek - en wat de eisen van exclusiviteit op het werk mag zijn. Maar als een journalist heeft
gewaagd in fictie, een persoonlijke website is een geweldige manier om te zetten die er zijn voor
blootstelling.
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Als het doel is een uitgeverij kans voor fictieve werken, kan de website een manier om kortsluiting
de formele indiening regels voor fictief werk dat tijdschriften en uitgevers van boeken te houden.
Een gevestigde journalist is al een professionele schrijver. Het stellen van een boek uitgeven
redacteur of potentieel middel om te kijken naar producten geplaatst op een website is veel
eenvoudiger dan die betrokken zijn bij het formele proces.
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